BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM
INFORMUJE
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2015 r. na terenie miasta i gminy Sztum.
I. Do ogłoszonego w dniu 15.05.2015r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2015 r. złożone zostały następujące oferty:
Lp.

Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

„Organizacja i realizacja
Harcerskiej Akcji Letniej dla
dzieci i młodzieży z terenu
miasta i gminy Sztum”

Wartość
wnioskowanej
dotacji
3 290,00 zł zł

Uwagi

Wsparcie

1

Związek Harcerstwa
Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Sztum

Organizacja i realizacja
Harcerskiej Akcji Letniej dla
dzieci i młodzieży z terenu
miasta i gminy Sztum

2

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Przewlekle
Chorym „DAR SERCA”

Opieka paliatywna nad
„Opieka paliatywna darem
osobami dotkniętymi
serca dla chorego”
chorobą nowotworową z
terenu miasta i gminy Sztum

5 000,00 zł

Wsparcie

3

Stowarzyszenie
„Do Życia przez Życie”

Podtrzymywanie tradycji
narodowej i kulturowej
poprzez organizację spotkań
integrujących lokalną
społeczność

2 500,00 zł

Wsparcie

4

Stowarzyszenie
Organizacja i realizacja
„Podróż po smakach Powiśla”
„Przystanek
Sztumska przedsięwzięć kulturalnych
Wieś”.
mających na celu
podtrzymywanie tradycji
narodowej i kulturowej
poprzez cykl zajęć z zakresu
rękodzieła artystycznego i
produktu regionalnego dla
mieszkańców z terenu co
najmniej trzech sołectw z
gminy Sztum

2 500,00 zł

Powierzenie

„Cykl imprez kulturalno
rekreacyjnych „Artystycznie,
narodowo, wspólnie i na
wesoło – to jest to!”

II. Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Komisję Konkursową protokołem z dnia 16 czerwca 2015r.
z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadań, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Zarządzeniem Nr 88.2015
z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wsparcia/powierzenia
wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji dokonał wyboru następujących
ofert:
Lp.

Nazwa organizacji

Rodzaj zadania

Tytuł zadania

Wartość
przyznanej
dotacji

1

Związek Harcerstwa Polskiego
Organizacja i realizacja Harcerskiej „Organizacja i realizacja
Chorągiew Gdańska Hufiec Sztum Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z Harcerskiej Akcji Letniej
terenu miasta i gminy Sztum
dla dzieci i młodzieży z
terenu miasta i gminy
Sztum”

3 290,00 zł
wsparcie

2

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Opieka paliatywna nad osobami
„Opieka paliatywna
Przewlekle Chorym „DAR SERCA” dotkniętymi chorobą nowotworową darem serca dla
z terenu miasta i gminy Sztum
chorego”

5 000,00 zł
wsparcie

3

Stowarzyszenie
„Do Życia przez Życie”

Podtrzymywanie tradycji narodowej
i kulturowej poprzez organizację
spotkań integrujących lokalną
społeczność

2 500,00 zł
wsparcie

4

Stowarzyszenie
„Przystanek Sztumska Wieś”

Organizacja i realizacja
„Podróż po smakach
przedsięwzięć kulturalnych
Powiśla”
mających na celu podtrzymywanie
tradycji narodowej i kulturowej
poprzez cykl zajęć z zakresu
rękodzieła artystycznego i produktu
regionalnego dla mieszkańców z
terenu co najmniej trzech sołectw z
gminy Sztum

Cykl imprez kulturalno
rekreacyjnych
„Artystycznie,
narodowo, wspólnie i na
wesoło – to jest to!”

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

2 500,00 zł
powierzenie

